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«Wczoraj byłem, Chryste, pogrzebany z Tobą, a dziś powstaję z Tobą 

zmartwychwstającym, wczoraj współukrzyżowałem się z Tobą, Sam mnie 

współwychwal, Zbawco, w Twym Królestwie»* 

 

Umiłowane w Panu Dzieci,  

Znów obchodzimy Święto Świąt, największy i najwybitniejszy Triumf 

Chrystusowego Zmartwychwstania, które wszystko napełnia swym jaskrawym i 

nieziemskim Światłem.  

Boże umiłowanie człowieka daje nam ponownie doznać tę niewypowiedzianą radość i 

wesołość, tę nieporównywalną duchową rozkosz i entuzjazm w tym, że Pan nasz Jezus 

Chrystus, Jedna z Osób Świętej Trójcy, „nowy Adam” (1Kor 15,45), Uzdrowiciel i 

Zbawiciel upadłej w nieposłuszeństwo i wygnanej z Raju, ukształtowanej przez Boga i 

stworzonej wcześniej od wszystkich innych pary; przyszedł do tego świata, oblicze sługi 

przyjął na sobie (Filip 2,7); On zszedł, aby przyjąć naszą niemoc, naszą pokorę i nasze 

ubóstwo, oprócz grzechu; tym sposobem nasz Twórca i Stworzyciel stał się i naszym 

Krewnym, aby mieć współudział w naszej naturze ze względu na nas! I jak podkreśla 

święty arcypasterz Grzegorz Teolog: „On czyni się pokornym ze względu na 

pochyloną duszę, aby wznieść skręcone od grzechu”. 

 O największe Miłość i Miłosierdzie! Niewidzialny w cudowny sposób zstępuje z 

Nieba i staje się Widzialnym, Nieograniczony staje się Ograniczonym, i we wszystkim 

upodabnia się do nas, „oprócz grzechu”; i to wszystko, „aby przyprowadzić wygnańca z 

 Do przeczytania w cerkwiach 
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powrotem, uwolnić niewolnika, obłaskawić znieważyciela, uczcić ośmieszonego i 

wskrzesić uśmierconego”! (św. Izydor, Arcybiskup Thesaloniki, XIV w.). 

Spoglądając na ten cel, On raczył przyjąć dobrowolne Cierpienie, „nie bacząc na 

hańbę” (Hebr. 12, 2), przecierpiał wszelki ból i wszelką mękę, duchową i cielesną, 

„nawet do śmieci na krzyżu”; gdyż On rzeczywiście ucierpiał jako człowiek, w tym 

czasie gdy boskie jestestwo ostało się beznamiętnym, słońce przyciemniało i ziemia się 

zatrzęsła!  

Zszedł on nawet do Piekieł, aby zniszczyć Swą niezwyciężoną siłą tyranicznego 

wroga, diabła, i odniósłszy ostateczne zwycięstwo, wznieść się stąd Tryumfalnym z 

całą Swą chwalebną „zdobyczą”, aby zasiąść „na wysokim tronie”,  „przyswajając 

martwych od otchłani Piekła” (św. Antoni, Arcybiskup Larysy, XIV w.), tj. Adama i 

Ewę, i wszystkich którzy uwierzyli wraz z nimi. 

Tym sposobem, On otworzył szeroko Rajskie Wrota, aby nam ziemnym ludziom 

oddalić wszelkie przeszkody ku naszemu przybywaniu i życiu na Niebie, jeślibyśmy my 

tylko tego zapragnęli.  

*** 

Aby i nam również uczestniczyć w radości Zmartwychwstania, nie tylko słyszeć, lecz 

i doświadczać ją, należy najpierw umiłować i objąć Męki, Krzyż i Pogrzeb. Ku temu 

jest potrzebne, aby Święty Duch otworzył nasze wewnętrzne oczy, tj. w myślach oczy 

naszego serca, rozumu i sumienia (Efez 1,18), abyśmy oświecili się Łaską i pojęli i 

zapragnęli aż do śmieci tych łask, których mamy nadzieję otrzymać od 

Zmartwychwstania.  

Przecie Chrystus zmartwychwstał, aby podjąć nas od duchowej martwicy grzechu i 

od zamroczenia namiętności, aby przywołać nas z grobu naszych wielorakich chorób 

bezprawia i poprawić! Dzięki Jego Zmartwychwstaniu, my również uzdrowiliśmy się i 

zmartwychwstaliśmy od grzechów! 

Tak więc, przystąpmy z wiarą i miłością, Bracia, ku Współudziału Ciała i Krwi 

naszego Zmartwychwstałego Zbawiciela, aby przyjąć pozostawienie grzechów i życie 

wieczne. Jasne i wysokie dary Zmartwychwstania są dawane od Boskiej Dobroci tym, 

którzy zaznali uprzednią gorycz postu, wstyd pokajania, strach kary; tym, którzy z 

pomocą Łaski Bożej z serca przebaczyli, ulitowali się, przebywali w cierpliwości, 

zachowali swe ciało niezbrukanym od skazy grzechu, oraz upiększyli swą duszę 

czystością, miłością do ludzi i modlitwą; gdyż wewnętrzna czystość i należyty porządek 

ustanawia się w nas poprzez nieustanne wznoszenie myśli ku Najsłodszemu Jezusowi, i 

poprzez nieprzestanne pamiętanie tego wszystkiego, co uczynił dla nas Zbawiciel. 

Nie zapominajmy, żeśmy współpogrzebali się Chrystusowi poprzez znoszenie 

utrapień powściągliwości, i współukrzyżowaliśmy się Jemu poprzez odwrócenie się od 
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namiętnego ziemskiego mędrkowania, aby z Duchowym Życiem i Radością Świętej 

Paschy, Bożą siłą i Bożym działaniem, współzmartwychwstać Zmartwychwstałemu ze 

względu na nas! 

*** 

Drogie i umiłowane w Panu Dzieci, 

Dzięki Bożej łasce przynależymy do męczeńskiej Cerkwi Prawdziwych 

Prawosławnych Chrześcijan, która przecierpiała wygnanie i wszelkich doświadczeń i 

burz, z zewnątrz i od wewnątrz, lecz twardo wystała na Kamieniu dobrego Wyznania i 

już rozkwita i powiększa się w jednoczeniu, kierując nas wszystkich ku Niegasnącemu 

Królestwu. Żyjący przed nami w trudach i wysiłkach przecierpieli utrapienia, ataki i 

ucisk, «упованием радующеся, скорби терпяще, в молитве пребывающе» (Rzym 

12,12) i teraz doznając łask na Niebiosach nieprzerywających się błogosławieństw. 

Obowiązkiem naszym jest starać się być ich godnymi kontynuatorami, Prawosławną 

Wiarą i Dobrodziejstwem, świadcząc o Krzyżu i o Zmartwychwstaniu, w tym rodzie 

zdeprawowanym i złym. 

Oświecani Boskim Światłem, i obejmowani świątobliwym zachwytem, przyjdźmy 

zawołajmy z radością i wesołością:  

„Zmartwychwstał Chrystus i my wybawiliśmy się od drugiej i wiecznej śmierci; 

Zmartwychwstał Chrystus i wróg uśmierca się;… Zmartwychwstał Chrystus i wierni 

wznoszą się;… Zmartwychwstał Chrystus i my wybawiliśmy się od tumanu 

namiętności; Zmartwychwstał Chrystus i my dostąpiliśmy anielskiej godności;… 

Zmartwychwstał Chrystus i Łaska wstępuje w kobiety i w mężczyzn;… 

Zmartwychwstał Chrystus i Bóg sądzi ziemię, wyganiając rządcę świata!” (św. Izydor, 

Arcybiskup Thesaloniki, XIV w.). 

Chwała i władza Zmartwychwstałemu Panu na wieki, Amen! 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Zaiste Zmartwychwstał! 

Święta Pascha 2015 roku. 

 

 

 

 

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD 

Аrcybiskup 

† Ateński KALLINIK 
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Członkowie: 

† Аttycki i Dawlejski AKACJUSZ 

† Tessalonikijski i Dymitradzki МАKSYM 

† Laryski i Platamoński ATANAZY 

† Eubejski i Ewripski JUSTYN 

† Pireuski i Salamiński GERONCJUSZ 

† Attyki i Beocji CHRYZOSOTM 

† Toroncki MOJŻESZ 

† Amerykański DYMITR 

† Oroposki i Filijski CYPRIAN 

† Chrystianupolski GRZEGORZ 

† Maratoński FOCJUSZ 

† Filippijski AMBROŻY 

† Metoński AMBROŻY 

† Noryjski MICHAŁ 

† Lunijski SYLWAN 

† Gardikijski KLEMENS 

† Etnijski i Portlandzki AUKSENTIUSZ 

† Bresteński TEODOZJUSZ 

† Teupolski CHRYSTODUL 

 

 

 

 

____________ 

[*] - «Вчера спогрѣбохся Тебе, Христѣ , совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера; 

Самъ мя спрослави, Спасѣ , во Царствии Твоемъ» 


